
                                                                                       
 

PROCES   VERBAL 
                                                     

Încheiat azi 19.04.2017 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria.   

         D-na secretar Tocoaie Gabriela – Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră 

vom începe şedinţa de astăzi. La şedinţa Consiliului Local de astăzi, din totalul de 15 

consilieri în funcţie, sunt prezenţi 11 consilieri, ceea ce înseamnă că şedinţa este 

statutară. Lipseşte motivat dl. consilier Băiulescu Cristian, dl.consilier Urdea 

Gheorghe, dl. consilier Ivan Nicolae, d-na consilier  Nitu Monica. 

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.219/12.04.2017 iar anunţul 

privind organizarea şedinţei a fost publicat pe site-ul primăriei : 

http//www.primaria.victoria.ro. 

 

Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local şi a 

Legii 215/200,  vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea preşedintelul de şedinţă. 

D-na consilier Pasere Alexandrina – îl propun pe dl. consilier Stanea Daniel 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – se supune la vot propunerea făcută şi se 

votează cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

 Dl.  consilier Stanea Daniel este invitat să conducă lucrările şedinţei. 

 

Dl.consilier Stanea Daniel - Bună ziua ! Supun aprobării dumneavoastră :  

- ordinea de zi: 

 

Vă rog să votaţi. 

 Se aprobă cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

           

        Se trece la punctul I al ordinii de zii – PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI 

 

Proiect de Hotărâre nr.1- Privind numirea cenzorilor la S.C Victoria Parc Industrial 

S.R.L 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

 Dl. consilier Stanea Daniel – dacă sunt întrebări, observaţii ? Dacă nu sunt 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o  abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local  nr. 36 

 

Proiect de Hotărâre nr.2- Privind aprobarea  trecerea pe cheltuiala SC Victoria Parc 

Industrial SRL a sumei de 18.475,52 lei provenită din vânzarea de fier către SC 

Metalex Internaţional SRL 
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Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

 Dl. consilier Stanea Daniel – dacă sunt întrebări, observaţii ? Dacă nu sunt 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

Dl. consilier Stanea Daniel – rezultatul votului este : 7 voturi pentru, niciunul 

împotrivă, 4 abţineri. 

S-au abţinut următorii consilieri : 

- Badea Costică, Saftiuc Adriana, Stânea Timotei, Pasere Alexandrina. 

Având în vedere că proiectul se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în 

funcţie, respectiv 8 voturi, proiectul de hotărâre este respins. 

 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă mulţumesc de participare şi declar închisă 

şedinţa ordinară de astăzi. 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,                                                           SECRETAR, 

STANEA DANIEL CONSTANTIN                TOCOAIE GABRIELA LENUTA 

 
  



                                                                                       

 

 

 

 

PROCES   VERBAL 
                                                     

Încheiat azi 26.04.2017 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria.   

         D-na secretar Tocoaie Gabriela – Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră 

vom începe ședința de astăzi. La ședința Consiliului Local din totalul de 15 consilieri 

în funcție, sunt prezenți 13 consilieri, ceea ce înseamnă că ședința este statutară. 

Lipsește motivat dl. consilier Băiulescu Cristian și dl consilier Urdea Gheorghe.  

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.222/20.04.2017 iar anunțul 

privind organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul primăriei : 

http//www.primaria.victoria.ro. 

Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local şi art 

46 din  Legea 215/2001 :   

Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local 

care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, 

are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu 

excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1). 

Exceptii : 

Art.57/4^1) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau 

schimbarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care 

candidează la funcţia viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare 

se propune. 

Art.101/(3^1) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau 

eliberarea din funcţie a preşedintelui sau vicepreşedintelui consiliului judeţean 

participă şi votează consilierul judeţean care candidează la funcţia de preşedinte sau 

vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv preşedintele sau vicepreşedintele 

consiliului judeţean a cărui eliberare din funcţie se propune. 

Conform art. 75 din Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali: 

         Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au 

posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea 

prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: 

    a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; 

    b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relaţie de angajament, indiferent 

de natura acestuia; 

    c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de 

administrator sau de la care obţin venituri; 

    d) o alta autoritate din care fac parte; 
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    e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a 

făcut o plata către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; 

    f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. 

  

D-na secretar Tocoaie Gabriela – dl.  consilier Stanea Daniel este invitat să 

conducă lucrările ședinței. 

 

Dl.  consilier Stanea Daniel - Bună ziua ! Supun aprobării dumneavoastră :  

- procesul verbal din  30.03.2017  - Vă rog să votați. 

 

Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

           

- procesul verbal din  31.03.2017 - Vă rog să votați. 

  

Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

 

- procesul verbal din  19.04.2017 - Vă rog să votați. 

  

Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

 

         Dl.  consilier Stanea Daniel – supune spre aprobare ordinea de zi: 

  

Vă rog să votați. 

Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

 
 

    Se trece la punctul I al ordinii de zii – ÎNTREBĂRI  ŞI  INTERPELĂRI 

 

Dl. consilier Badea Costică – mai multi comercianți care inchiriază mese in 

piață s-au plâns că de anul acesta se  achită o taxă pentru intrare cu mașinile in piata, 

ba mai mult persoana desemnată să colecteze taxa de cele mai multe ori nu este in 

piata. Părerea mea este că ar trebui lăsați să descarce produsele fără a fi taxați, nu este 

aceeași situație ca pentru parcarea de la strand, unde și acolo lipsea persoana, la piață 

sunt 5 oameni și acolo erau zecii. 

Dacă credeți că este bine așa continuați, dar eu aș propune ca cei care descarcă 

marfa să fie exceptați de la taxă. 

A doua problemă pe drum au apărut in dreptul unor canale gropi destul de 

periculoase in special pe 1 Decembrie, sper să fie rezolvate. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- această taxă de acces in piata este aprobată 

prin hotărâre de consiliu și o avem de mulți ani, în anii trecuți nu s-a mai perceput și 

tocmai au fost discuții că dacă această taxă este stabilită să fie și încasată. 

Chiar primarul a purtat discuții cu administratorul pieței pentru că nu se 

descărca doar marfă dar se și parca in incinta pietei. Taxa nu este atât de mare incât 

să deranjeze dar probabil că cei care v-au spus pentru că nu au plătit anul trecut au 

considerat că administratorul iși face de cap. Nu este așa, chiar i-a fost atrasă atenția 

că trebuie să încaseze toate taxele aprobate prin consiliul local, dacă doriți să se 

elimine această taxă trebuie să se facă proiect de hotărâre. 

Dl. consilier Badea Costică – mai sunt si alte taxe pe care nu le încasați de 

exemplu pentru câini, doresc răspuns scris că s-a incasat aceea taxă, suntem ridicoli, 



ani de zile nu s-a taxat, haideți să găsim o soluție să meargă piața, să meargă lumea să 

aibă ce cumpăra din piață. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dacă se dă o hotărâre în acest sens se poate 

renunța la această taxă, nu știu dacă este valabilă pentru anul acesta, deoarece taxele 

și impozitele se stabilesc pentru anul următor. 

În legătură cu gropile, am văzut și noi care este situația, vom demara licitații 

pentru parcări și în măsura in care vom avea și ofertanți vom face o analiză să vedem 

cât trebuie să intervenim asupra acestora și dacă ne permitem să rezolvăm problema. 

  Dl. consilier Ivan Adrian – cum se poate semnala dacă se ard becurile de pe 

străzi, respectiv pe Victoriei s-au ars mai multe becuri. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dl. Arganesciuc este electrician și 

responsabil cu iluminatul iar sesizarea se poate face verbal, telefonic  sau in scris, eu 

o să notez și informez. 

Dl. consilier Lup Alexandru – eu solicit executivului rezolvarea a două 

probleme, canalul acela din piață acoperit cu tablă, ceea ce este inacceptabil oricând 

se pot întâmpla accidente. 

A doua este trotuarul in jurul bisericii ”Sf. Constantin și Elena”, trotuarul s-a 

măcinat și se merge greu, să turnăm asfalt și să rezolvăm problema. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- legat de partea de piață, știți foarte bine că 

am introcmit proiect tehnic și am cuprins sume pentru lucrări, am stat pe loc și nu am 

efectuat lucrarea deoarece trebuie executată mai întâi rețeaua de canalizare și apă la 

chioșcurile pe care le-am concesionat. Astăzi am atribuit lucrarea privind rețeaua 

pentru canalizare și în momentul în care sunt terminate rețelele canalul va fi acoperit 

și se va turna covor asfaltic pe întreg platoul pieței. Anul acesta am aprobat bugetul 

târziu și abia acum reușim să demarăm lucrările. 

Legat de trotuar, la buget trotuarul nu a fost prins, am discutat și cu dl. 

Tișulescu avem destul de puțini bani și această lucrare nu a fost cuprinsă pe reparații, 

o să vorbim și cu dl. primar și o să-i trimit și pe cei de la investiții să vadă, dacă nu 

este o suprafață mare și este posibilitatea să facem și aceasta, o să vedem. După ce 

facem primele licitații și să vedem dacă rămân bani putem veni cu o rectificare și să 

cuprindem bani pentru trotuar. 

Dl. consilier Smădu Octavian – a apărut o problemă, parcarea de la casa 

parohială, fiecare parca mașina mai pe locul lui, mai venea cineva și nu puteai să spui 

că este locul meu. Eu cred că parcarea aceea nu se poate licita sau împărții cuiva, 

oamenii mai vin cu parastase și botezuri, ce să spui să nu parcheze mașina? 

Cum a apărut supărarea aceasta, un spațiu s-a blocat, am considera că este bine 

să se facă un trotuar pentru acces, dar trotuarul acela nu se poate face stând în birou la 

primărie, trebuie mers la fața locului. Nu vreau să supăr pe nimeni dar cred că este un 

serviciu de urbanism, să meargă acolo și să vorbească și cu oamenii. 

S-au încheiat contracte pe 5 ani, nu știu dacă este bine, trebuie să vă implicați, 

să veniți la fața locului să găsiți o soliție pentru înca 3 locuri de parcare chiar și ne 

betonate, doar balastate. Supărăm oamenii, în zona aceea sunt 3 mașini care stau de 

15 ani, nu dăm vina pe oameni, nu au unde să le ducă, nu putem să-i amendăm dar 

găsiți o soluție să mai faceți 3 locuri de parcare. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- nu știu exact despre ce vorbiți, știu că acolo 

au fost solicitări de închiriere, că primarul nu a aprobat închirierea pe considerentul 

că in apropiere sunt locuri de parcare iar locurile in discuție să rămână pentru 

biserică, pentru str. Moldoveanu. 



Discuția a fost ca fiecare dintre dvs. dacă doriți să luați un loc de parcare, un 

loc să rămână blocat pentru musafiri, eu spun ce discuții au fost, noi avem aprobat 

proiect pentru str. Moldoveanu, să ieșim  cu str. asfaltată până în str. Victoriei sau 

Chimiștilor, ne va spune proiectantul și  pe partea stângă între bloc și container să fie 

proiectată o parcare, iar în funcție de sumele cuprinse în buget o să vedem ce se poate 

face. 

Cunoaștem insuficieța locurilor de parcare din zonă, sunt persoane care vor să 

inchirieze, să plătească 60 lei/an, că nu este o sumă mare și pentru că au fost 

solicitări. 

Dl. consilier Lup Alexandru - și biserica este totuși o instituție trebuie să aibă 

in fața ei o parcare. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – pe de altă parte dacă locurile nu sunt 

inchiriate vin locatarii din zonă și spun că este parcare publică. 

Dl. consilier Lup Alexandru – locurile trebui inscripționate cu Parohia nr.1, 

Parohia nr.2. 

Dl. consilier Smădu Octavian – trebuie să veniți la fața locului. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dvs. știți că am incercat să mediem, omul 

care plătește și a găsit parcată altă mașină in locul lui spune, dacă eu plătesc parcarea 

dintr-un salariu, de ce părintele nu poate plăti, eu vă spun discuțile. 

Proiectul este in lucru, vom face lucrări pe str. Moldoveanu, până atunci ne 

asumăm discuțile. 

 D-na consilier Pasere Alexandrina – trotuarul de pe str. Ghioceilor, dacă este 

cuprins pentru reparații, sunt pomi acolo iar din cauza rădăcinilor s-a stricat și 

bordura și trotuarul. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- avem proiect pentru str. Primăverii și 

Ghioceilor. 

 Dl. consilier Stanea Daniel – pe aceeiași temă, pe str. Victoriei între blocul 

nr.6-8, străduța aceea  scurtă, de aproximativ 50 m, nu are trotuar pe lateral, duminică 

am avut nefericita ocazie să văd cum o doamnă invârstă s-a ferit de o mașină și a 

căzut pe gardul viu și nu s-a putut ridica, deci ar trebui tinut cont de un trotuar in 

lungime de 5-6 m, pe partea stângă. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – pe viitor la o rectificare de buget vom 

cuprinde acest trotuar. 

Dl. consilier Stanea Daniel – cred că la blocul 20, tot pe str. Victoriei este un 

brad și locatarii au făcut cerere deoarece ar dori să fie tăiat. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – avem o solicitare la bl. 14 cred că despre 

asta este vorba, dl. Nica a făcut cererea, ne-am dus la fața locului o parte din locatari 

voiau ca brazii să fie tăiați alți voiau ca brazii să nu fie tăiați, a fost o situație 

conflictuală și în urma discuțiilor dl. primar a spus că nu mai tăiem niciun brad, după 

care s-a luat hotărârea să-l tăiem. Dar acolo sunt fire de telefon, cablu, ne trebuie o 

macara, e complicat probabil că la toamnă vom interveni și-l vom tăia. 

 

        Se trece la punctul I al ordinii de zii – PROIECTE DE HOTĂRÂRI 

 

        Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 

„Sfântul Ilie” pentru  continuarea  lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie. 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  



 Dl. consilier Tabacu Traian – am văzut că pentru culte este aprobat un fond 

de 10.000 lei, iar din partea dvs. propunerea este de 2500 lei pentru cele trei biserici 

și mai puțin pentru celelalte. Eu propun să fie câte 2000 lei pentru fiecare proiect.  

D-na viceprimar Bratu Cristina – dacă dvs. faceți o propunere in acest sens 

se va supune la vot. 

Dl. consilier Miclea Ioan – trebuie făcute propuneri pentru fiecare proiect in 

parte, noi vorbim de primul proiect, eu propun 2.500 lei. 

Dl. consilier Lup Alexandru – eu doresc să-mi spun punctul de vedere în 

legătură cu ședința de astăzi, care are foarte multe proiecte pentru cofinanțare din 

bugetul local. Când s-a discutat bugetul, ați spus că nu prea sunt bani, că bugetul este 

de austeritate, că firmele nu plătesc datoriile și etc. Am înțeles și am fost de acord ca 

să constat acum că veniți în fața noastră cu o serie de proiecte care , după părerea mea 

unele sunt chiar și hasli.  

Foarte multe proiecte cu cofinanțare, atunci aici nu este recesiune? și atunci vă 

propun următorul tip de discuție, în decursul anilor în care am discutat bugetele 

locale ne-am format o părere, știm că populația orașului vrea să dăm bani pentru 

biserici, pentru că acești bani sunt de la populația orașului, tinerii doresc festivalul de 

film și în decursul anilor am văzut că se merge pe această idee, altă categorie dorește 

festivalul de jazz, o altă parte din cetățeni doresc festivalul de toacă, care are o mare 

notorietate și ne promovează orașul, le-am acceptat pe toate. Atunci de ce mai punem 

20 de proiecte pe lângă astea? care nu au relevanță pentru oraș, eu nu spun să nu fim 

de acord cu ele, dar dacă nu sunt bani,  vă mai spun că s-a ajuns în situația ridicolă ca 

la acțiunea ”Fii bun de Crăciun” propunem 3-4000 lei iar pentru pictura de la biserică 

propunem 2.500 lei, haideți să restricționăm și aici. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – vreau să vă atrag atenția că  dvs. ați 

aprobat aceste sume, deci astăzi avem aprobat în  buget suma de 10.000 lei pe care 

trebuie să-i împărțim. 

Dl. consilier Lup Alexandru – dar la aprobarea bugetului nu am știut câte 

proiecte sunt, eu nu agreez acest tip de propunere și atunci să vă gândiți și să votați 

cum considerați dvs. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – aceste proiecte au fost anexă la buget și 

astăzi le aprobăm, dacă considerați că unul din proiecte nu merită să fie aprobat nu 

aveți decît să faceți amendament de  respingere. Sunt cîteva proiecte sociale, proiecte 

care le dezvoltă școlile și proiecte culturale, aceste sunt finanțate cu sume modice, cu 

1000 lei o echipă de la școală muncește împreună cu un profesor și mai departe 

participă la concursuri naționale și județene și la fel au notorietate. 

Dacă dvs. în consiliul local considerați că aceste proiecte nu sunt bune, nu 

merită finanțate sau merită finanțate mai puțin, atunci propuneți modificări. 

Dl. consilier Lup Alexandru- eu nu am spus că nu merită, nici nu am calitatea 

să spun dacă merită sau nu, dar ați spus că nu avem bani. La 5 biserici am pus 10.000 

lei. Mulțumesc. 

Dl. consilier Badea Costică – vreau să propun 4.000 lei. 

Dl. consilier Stanea Daniel – avem următoarele propuneri: 
 

- dl. consilier Tabacu Traian cu propunerea de 2000 lei; 

- dl. consilier Badea Costică cu propunerea de 4000 lei; 

- Dl. consilier Miclea Ioan cu propunerea de 2.500 lei. 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 



- propunerea de 2000 lei : 1 voturi pentru, 12 voturi impotrivă  

- propunerea de 4000 lei : 3 voturi pentru, 10 voturi impotrivă  

- propunerea de 2500 lei : 9 voturi pentru, 4 voturi impotrivă  
 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 2.500 lei. 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o  abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local  nr. 37 

 

        Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.2- 

Sfinţii  Împăraţi Constantin şi Elena- pentru continuarea lucrărilor la aşezământul 

Sf.Ierarh Nicolae (ignifugare acoperiş, izolatie). 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  
 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.2, 

dl. consilier Smădu Octavian nu participă la vot. 

- Dl. consilier Tabacu Traian  propun suma de 3.500 lei; 

- Dl. consilier Molnar Sorin propun suma de 2.500 lei; 

- Dl. consilier Badea Costică propun suma de 4.000 lei; 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 3.500 lei : 1 voturi pentru, 11 voturi impotrivă  

- propunerea de 2.500 lei : 11 voturi pentru, 1 voturi impotrivă  
 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 2.500 lei. 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  nr.38  

 

Proiect de Hotărâre nr.3 – Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 

„Cuvioasa Parascheva”pentru reabilitare (restaurare şi consolidare) lăcaş de cult 

“Sfânta Cuvioasa Parascheva” 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.3. 

- Dl. consilier Miclea Ioan  propun suma de 2.500 lei; 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 2.500 lei : 13 voturi pentru, 0 voturi impotrivă  
 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 2.500 lei. 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 39. 

 



Proiect de Hotărâre nr.4 – Cu privire  la finanţarea Bisericii “Adventiste de Ziua a 

Şaptea” – Conferinţa Transilvania de Sud  pentru consolidare şi  reabilitare termică 

lăcaş de cult – temoizolarea plafonului bisericii. 

 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.4. 

- Dl. consilier Tabacu Traian  propun suma de 1.500 lei; 

- Dl. consilier Molnar Sorin propun suma de 1.250 lei; 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 1.500 lei : 1 voturi pentru, 12 voturi impotrivă  

- propunerea de 1.250 lei : 13 voturi pentru, 0 voturi impotrivă  
 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 1.250 lei. 

 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  nr. 40. 

 

Proiect de Hotărâre nr. 5– Cu privire  la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste 

“Sfânta Treime” pentru reabilitare lăcaş de cult din punct de vedere termic. 

 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  
 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.5, 

dl. consilier Stânea Timotei nu participă la vot. 

- D-na consilier Nițu Monica  propun suma de 1.250 lei; 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 1.250 lei : 12 voturi pentru, 0 voturi impotrivă  
 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 1.250 lei. 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  nr.41.  

 

Proiect de Hotărâre nr. 6– Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi 

coorganizator al acţiunii  „Fii  Bun  de  Crăciun” alături de Parohia Ortodoxă nr.1 

„Sfântul Prooroc Ilie . 
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

D-na viceprimar Bratu Cristina – la acest proiect sumele propuse de noi au 

fost la nivelul anului trecut, ”Fii bun de Crăciun” și festivalul de toacă au avut un 

impact bun și ne-am propus să nu scădem ștacheta tocmai pentru faptul că 

evenimentele  au priză la public. 



 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.6. 

- Dl. consilier Badea Costică  propun suma de 1.000 lei; 

- D-na  viceprimar Bratu Cristina propun suma de 4.500 lei; 

 

D-na consilier Saftiuc Adriana – atunci cînd părintele a venit și a susținut 

acest proiect mie mi-a pus un semn de întrebare, de ce , pentru că parohia se 

străduiește să ajute familiile care au nevoie de ajutor, cu banii care se adună la 

această acțiune, în perioada sărbătorilor de iarnă. Am fost foarte atentă la expunerea 

părintelui și spunea în felul următor: am dat pachete și din ce am dat pachete oamenii 

vindeau, pentru că făceau altceva cu banii. Nici așa, să alocăm bani unor oameni pe 

care-i considerăm nevoiași iar ce au primit ca și ajutor să se vândă de la unul la altul. 

Dl. Consilier Stânea Timotei – probabil că fiecare biserică, în preajma 

sărbătorilor își intensifică acțiunea de caritate, se poate ca aceleași familii să 

beneficieze de la 3-4 biserici, inclusiv de la consiliul local și probabil că din acest 

motiv își permit să vândă o parte din lucrurile respective. 

Eu nu am nimic împotrivă ca oamenii să fie ajutați deoarece și eu îmi aduc 

aportul, ideea este dacă am găsi o soluție ca să se ajute substanțial o familie și să nu 

meargă să ia din 5 locuri. 

Dl. consilier Stanea Daniel – noi aprobăm suma și pot să spun că toată suma 

alocată se duce spre plata artiștilor care vin și încântă locuitorii orașului, doar din 

donațiile care se strâng la acest eveniment se fac cadouri. 

Dl. consilier Lup Alexandru – această activitate are o latură caritabilă și o 

activitate culturală, sunt mulți copii implicați, spun poezii, cântă colinde, sunt însoțiți 

de părinți, unde se mai întâmplă în oraș de crăciun așa ceva? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – vreau să vă spun că este foarte greu să 

organizezi un eveniment și cei care au mai organizat știu.E greu să scoți oamenii din 

casă, să mai aștepți să facă și donații dacă nu îi atragi cu ceva, mereu am avut discuția 

în consiliu că de fapt banii care îi alocăm pentru spectacol sunt mai mulți decât banii 

strânși din donații. Dar să știți că oamenii dacă merg la un spectacol gratuit scot din 

buzunar 10-15 lei dar dacă ar trebui să plătească un bilet nu fac acest lucru. 

Părintele prezintă ca un spectacol de caritate dar se vrea mai mult de atât, se 

vrea să fie și o activitate culturală, cei care participă să se bucure de un spectacol 

pentru Crăciun iar fondurile care se strâng pot fi gândite și împărțite altfel, de către 

consiliul parohial. 
 

 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 1.000 lei : 2 voturi pentru, 10 voturi impotrivă, 1 abțineri  

- propunerea de 4.500 lei : 10 voturi pentru, 1 voturi impotrivă, 2 abțineri  
 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 4.500 lei. 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, 

devenind Hotărârea Consiliului Local  nr. 42. 

 

Proiect de Hotărâre nr.7 – Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator la 

Festivalul Internaţional de Toacă şi Clopote –Ediţia a XIII- a,  alături de Parohia Ortodoxă nr.2- 

Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena. 

 



 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  
 

- Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul 

nr.7, dl. consilier Smădu Octavian nu participă la vot. 

 

- D-na consilier Nițu Monica propun suma de 8.500 lei; 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 8.500 lei : 12 voturi pentru, 0 voturi impotrivă  

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 8.500 lei. 
 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  

abţinere, dl. consilier Smădu Octavian nu participă la vot, devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 43. 

 

Proiect de Hotărâre nr. 8– Cu privire la participarea consiliului local ca şi 

coorganizator al acţiunii “Drumul icoanei pe sticlă” –Ediţia a XII –a, alături de 

Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena. 
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

- Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul 

nr.8, dl. consilier Smădu Octavian nu participă la vot. 

 

- D-na Bratu Cristina propun suma de 1.800 lei; 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 1.800 lei : 12 voturi pentru, 0 voturi impotrivă,  

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 1.800 lei. 
 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  

abţinere, dl. consilier Smădu Octavian nu participă la vot, devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 44. 

 

Proiect de Hotărâre nr. 9– Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi 

coorganizator al acţiunii  - Concurs judeţean Tehnologii vechi şi noi – descoperite în 

şcolile cu tradiţie tehnică, alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”. 
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  
 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.8. 

- D-na consilier Pasere Alexandrina propun suma de 2.000 lei; 

- Dl. consilier Molnar Sorin propun suma de 3.500 lei; 

- Dl. consilier Badea Costică propun suma de 3.000 lei; 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 



- propunerea  de 2.000 lei: 4 voturi pentru, 9 vot impotrivă, 

- propunerea  de 3.500 lei: 6 voturi pentru, 7 vot impotrivă, 

- propunerea de 3.000 lei : 12 voturi pentru, 1 vot impotrivă,  

 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 3.000 lei. 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 11 voturi pentru, unul împotrivă, o abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local  nr. 45. 
 

Proiect de Hotărâre nr. 10– Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca 

şi coorganizator al acţiunii  - „Iubesc România”, alături de Liceul Teoretic I.C 

Drăguşanu. 

 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.10. 

- D-na consilier Pasere Alexandrina propun suma de 500 lei; 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 500 lei : 13 voturi pentru, 0 voturi impotrivă,  

 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 500 lei. 
 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  nr. 46. 

 

Proiect de Hotărâre nr. 11– Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca 

şi coorganizator al acţiunii  - “Noi prin strămoşii noştri” alături de Liceul Teoretic I.C 

Drăguşanu. 
 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.11. 

- dl consilier Badea Costică propun suma de 500 lei; 

- dl consilier Molnar Sorin  propun suma de 1.000 lei. 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 500 lei : 7 voturi pentru, 6 voturi impotrivă,  

- propunerea de 1.000 lei : 10 voturi pentru, 3 voturi impotrivă,  

 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 1.000 lei. 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  nr.47. 

  



Proiect de Hotărâre nr.12 – Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca 

şi coorganizator al acţiunii  - „ Micii exploratori” alături de Liceul Teoretic I.C 

Drăguşanu.   

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  
 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.12. 

- dl consilier Tabacu Traian propun suma de 1.000 lei; 

- dl consilier Molnar Sorin  propun suma de 1.500 lei. 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 1.000 lei : 4 voturi pentru, 9 voturi impotrivă,  

- propunerea de 1.500 lei : 10 voturi pentru, 3 voturi impotrivă,  

 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 1.500 lei. 
 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută1și se adoptă  cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, 

devenind Hotărârea Consiliului Local  nr.48. 

  

Proiect de Hotărâre nr.13 – Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca 

şi coorganizator al acţiunii  - Călătorie în lumea ştiinţei, popas la porţile artei – 

proiect regional” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 
 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.13. 

- dl consilier Molnar Sorin  propun suma de 1.500 lei. 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 1.500 lei : 10 voturi pentru, 1 voturi impotrivă, 2 abțineri 

 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 1.500 lei. 
 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 12 voturi pentru, unul împotrivă, nicio  abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local  nr.49. 

  

Proiect de Hotărâre nr.14 – Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca 

şi coorganizator al acţiunii  - “Studiul proceselor de extracţie a compuşilor valoroşi 

din plantele medicinale, din zona Oraşului Victoria” alături de Liceul Teoretic I.C 

Drăguşanu. 
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.11. 

- dl consilier Molnar Ioan  propun suma de 1.500 lei. 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 



- propunerea de 1.500 lei : 12 voturi pentru, 1 voturi impotrivă,  

 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 1.500 lei. 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 12 voturi pentru, unul împotrivă, nicio  abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local  nr.50. 

  

Proiect de Hotărâre nr.15 – Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca 

şi coorganizator al acţiunii  - Festivalul naţional de teatru ”Bona Fortuna” alături de 

Clubul Copiilor Victoria. 
 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.12. 

- d-na consilier Nițu Monica propun suma de 1.000 lei; 

- dl consilier Badea Costică  propun suma de 1.500 lei. 

- dl consilier Tabacu Traian  propun suma de 4.000 lei. 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 1.000 lei : 4 voturi pentru, 1 voturi impotrivă, 7 abțineri 

- propunerea de 1.500 lei : 12 voturi pentru, 1 voturi impotrivă,  

 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 1.500 lei. 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  nr.51. 

  

Proiect de Hotărâre nr.16– Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca 

şi coorganizator al acţiunii  - Concurs naţional de educaţie ecologică şi informatică 

”Floare de Colţ” alături de Clubul Copiilor Victoria. 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.16. 

- d-na consilier Tabacu Traian  propun suma de 3.000 lei; 

- dl consilier Pasere Alexandrina  propun suma de 2.000 lei. 

- dl consilier Tabacu Traian  propun suma de 4.000 lei. 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 3.000 lei : 4 voturi pentru, 9 voturi impotrivă,  

- propunerea de 2.000 lei : 8 voturi pentru, 5 voturi impotrivă,  

 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 2.000 lei. 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 8 voturi pentru, niciunul împotrivă, 5  abţineri, 

devenind Hotărârea Consiliului Local  nr.52. 

  



Proiect de Hotărâre nr.17 – Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca 

şi coorganizator al acţiunii cultural artistice  „ Victoria Jazz Festival”. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  
 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul nr.16. 

- d-na consilier Molnar Sorin  propun suma de 6.000 lei; 

- dl consilier Pasere Alexandrina  propun suma de 4.000 lei. 
 

Supunem la vot propuneriile făcută și se votează cu : 

- propunerea de 6.000 lei : 8 voturi pentru, 5 voturi impotrivă,  

 

          În urma rezultatului este aprobată propunerea de 6.000 lei. 
 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2  abţineri, 

devenind Hotărârea Consiliului Local  nr.53. 

 

Proiect de Hotărâre nr.18 – Cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a 

manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria 

Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

 D-na viceprimar Bratu  Cristina – aceste evenimente sunt organizate de 

către consiliul local, anul trecut  pentru festivalul de film solicitarea  a venit mai 

târziu și au fost luate sume de la aceste activități. Suma propusă de noi este la nivelul 

anului trecut pentru Zilele Eroilor – 4000 lei, la acest eveniment participă elevii de la 

școli reprezentanți ai parohiilor din oraș, veteranii de război și alte oficialități iar la 

cimitir se imparte apă, cozonac și se organizează o masă unde sunt invitați o parte din 

participanți.  

  
Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru acțiunea  Zilei Eroilor. 

- d-na viceprimar Bratu Cristina   propun suma de 4.000 lei; 

- dl consilier Badea Costică propun suma de 1.000 lei; 

- d-na consilier Pasere Alexandrina   propun suma de 2.000 lei; 

- dl consilier Tabacu Traian  propun suma de 3.000 lei 
 

Supunem la vot propunerea făcută și se votează cu : 

- propunerea de 4.000 lei : 5 voturi pentru, 8 voturi impotrivă,  

- propunerea de 1.000 lei : 2 voturi pentru, 11 voturi impotrivă 

- propunerea de 2.000 lei : 8 voturi pentru, 5 voturi impotrivă 

 

Având în vedere că propunerea nr.3 a întrunit nr. necesar de voturi a patra 

propunere nu se mai supune la vot. 

În urma rezultatului este aprobată propunerea de 2.000 lei pentru acțiunea  Zilei 

Eroilor. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – anul trecut am avut 100.000 lei și am mai 

primit fonduri și de la consiliul județean, iar pentru festivalul de film am alocat bani 

tot de la zilele orașului, noi am pus pentru celelalte evenimente 20.000 lei pentru 



Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi 18.700 pentru Săbători de iarnă iar 

pentru Zilele orașului 125.000 lei, probabil că sumele se vor mai modifica. 

D-na consilier Saftiuc Adriana – cât sunt de necesare zilele orașului? Sunt 

mulți cetățeni care spun că este o sărbătoare peste care se mai poate și sări, aceasta 

este adresată, ca și oricare eveniment, unei categorii de populație. Din punctul meu de 

vedere și nu numai, vă pot aduce liste de zeci, sute de oameni care preferă să fie 

străzile luminate în oraș, pentru că este beznă, sunt foarte multe străzi unde iti este 

frică să mergi seara. Ne putem gândi că ori trei zile ne cântă muzica și ne simțim bine 

ori un an luminăm orașul. 

Dl. consilier Lup Alexandru – greșiți, Zilele orașului este un eveniment foarte 

popular. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – avem festivalul de film la care participă 

nici 500 de oameni, avem zilele orașului câți participă? De trei ori mai mult decât 

festivalul de film. Eu sunt un susținător al festivalului de film dar partciparea este de 

5 ori mai mică la Festivalul de toacă, Fii bun de Crăciun și altele decât la zilele 

orașului. Noi vrem să depunem un proiect la consiliul județean să mergem pe alt gen 

de eveniment, eventual festival folk, iar dacă obținem finanțare să schimbăm fața 

zilelor orașului. Și noi suntem conștienți de sumele pe care le alocăm dar oamenii 

așteaptă, și așteptările sunt tot mai mari legat de organizare și este foarte greu să 

aduci artiști buni pentru că au prețuri foarte mari. 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru acțiunea  Zilelor 

Or.Victoria 
- dl consilier Miclea Ioan  propun suma de 126.000 lei; 

- dl consilier Badea Costică propun suma de 70.000 lei; 

- dl consilier Tabacu Traian  propun suma de 110.000 lei; 

- dl consilier Stanea Daniel  propun suma de 100.000 lei; 

 

Supunem la vot propunerea făcută și se votează cu : 

- propunerea de 126.000 lei : 5 voturi pentru, 8 voturi impotrivă,  

- propunerea de 70.000 lei : 1 voturi pentru, 12 voturi impotrivă,  

 

- propunerea de 110.000 lei : 4 voturi pentru, 9 voturi impotrivă 

- propunerea de 100.000 lei : 9 voturi pentru, 3 voturi impotrivă 

 

În urma rezultatului este aprobată propunerea de 100.000 lei pentru acțiunea. 

 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru acțiunea  

Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan. 

- d-na consilier Nițu Monica  propun suma de 20.000 lei; 

- d-na viceprimar Bratu Cristina propun suma de 39.000 lei; 

- dl consilier Tabacu Traian  propun suma de 29.000 lei; 

- dl consilier Stanea Daniel  propun suma de 15.000 lei; 
 

Supunem la vot propunerea făcută și se votează cu : 

- propunerea de 20.000 lei : 8 voturi pentru, 5 voturi impotrivă,  

 

Având în vedere că propunerea nr.1 a întrunit nr. necesar de voturi celelalte 

propuneri nu se mai supune la vot. 

În urma rezultatului este aprobată propunerea de 20.000 lei pentru acțiunea  

Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan. 



 

Dl. consilier Stanea Daniel – vă rog să faceți propuneri pentru acțiunea  

Sărbători de iarnă 

- d-na consilier Nițu Monica  propun suma de 44.700 lei; 

- d-na viceprimar Bratu Cristina propun suma de 18.700 lei; 

 

Supunem la vot propunerea făcută și se votează cu : 

- propunerea de 44.700 lei : 4 voturi pentru, 9 voturi impotrivă,  

- propunerea de 18.700 lei : 12 voturi pentru, 1 voturi impotrivă,  

 

În urma rezultatului este aprobată propunerea de 18.700 lei pentru acțiunea  

Sărbători de iarnă. 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 9 voturi pentru, 3 împotrivă, 1  abţinere, devenind 

Hotărârea Consiliului Local  nr.54. 

  

Proiect de Hotărâre nr.19 – Privind acordarea facilităților fiscale la plata 

impozitelor pe clădiri și terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiții 

și susținerii dezvoltării economice durabile în orașul Victoria. 
 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 55. 

 

Proiect de Hotărâre nr.20 – Cu privire la aprobarea actualizării date imobile – 

repoziționarea terenului de 1000 mp înscris în CF 100050 nr. Cad. 100050, 

repoziționarea terenului de 7771 mp înscris în CF 10730 nr. Cad.100730 și 

rectificarea suprafeței de la 7771 mp la 7272 mp 
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr.56. 

  

Proiect de Hotărâre nr.21 – Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C 

Drăgușanu” Victoria și Grădinița cu Program Prelungit  nr.1 Victoria. 
 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 
 



Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 10 voturi pentru, unul împotrivă, 2  abţineri, devenind Hotărârea Consiliului 

Local  nr. 57. 

 

Proiect de Hotărâre nr.22 – Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului 

centralizat al Oraşului Victoria la data de 31.03.2017. 
 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  
 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr.58. 

  

Proiect de Hotărâre nr.23 – Privind aprobarea  trecerii pe cheltuieli de către SC 

Victoria Parc Industrial SRL a sumei de 18.475,52 lei provenită din vânzarea de fier 

către SC Metalex Internațional SRL 
 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

 Dl. consilier Badea Costică – am văzut că se insistă pe acest proiect, părerea 

mea personală este și este bine că se înregistrează, se susțin niște penali, dacă doriți să 

fiți cu ei să mergem in continuare să trecem niște cheltuieli pe pierdere, cheltuieli pe 

pierdere la această societate avem și cu apa care sunt aproape duble față de aceasta, 

de ce nu veniți dvs. cu alte propuneri pentru recuperarea acestor prejudicii? Punctul 

meu de vedere este că facem o mare greșeală că acoperim un penal și aș vrea să 

nominalizați, d-na secretar cine votează pentru, cine impotrivă și cine se abține. 

Mulțumesc. 

 D-na viceprimar Bratu Cristina – vreau să vă spun că nu noi suntem cei care 

insistăm să aducem in discuție acest proiect de hotărâre ci administratorul societății 

unde dvs. ați dat o aprobare in acest sens, in solicitarea societății Victoria Parc spune 

că această problemă s-a discutat in sedinta AGA, aprobându-se prin hotărâre.  

 Dl. Consilier Satnea Daniel – cei care am participat la ședina AGA, știm că 

atunci s-a aprobat, acum dacă nu mai sunt discuții să trecem la vot. 

Dl. Consilier Lup Alexandru – avem o hotărâre AGA, eu știu punctul de 

vedere al dînșilor, au tot dreptul să-l susțină, dar dacă noi in AGA hotărâm dar când 

venim în consiliul local ne formalizăm, aceiași oameni acolo am fost de acord și aici 

nu mai suntem de acord? 

Astăzi nu discutăm trecerea pe cheltuieli, nu este de competența consiliului 

local, ci discutăm aprobarea unei hotărâri AGA  a unei societăți pe care o avem în 

subordine. 

D-na consilier Saftiuc Adriana – dar dacă ai fost atunci împotrivă acum nu 

poti să votezi pentru. 

Dl. Consilier Lup Alexandru – eu v-am spus că astăzi nu discutăm trecerea pe 

cheltuieli, ci discutăm aprobarea unei hotărâri AGA. 

Dl. consilier Badea Costică – dvs. ați contestat și data trecută, ne-ați oprit pe 

sală și d-na secretar a întrebat la prefectură, în lege spune clar cum se votează, dânsa 

a avut dreptate. 



 Dl. Consilier Lup Alexandru – nu a avut dreptate și nici acum nu are, noi 

avizăm hotărârea AGA și nu ne trebuie nici 2/3 nici ½ ci majoritatea simplă. 

Dl. consilier Badea Costică – nu 2/3, ci jumătate plus unu din nr. consilierilor 

in funcție. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – interpretarea este că suma s-ar fi făcut 

venit la bugetul local și din această cauză trebuie majoritatea din nr. consilierilor in 

funcție. Prefectura a fost cea care ne-a susținut punctul de vedere, prevederea legală 

este foarte largă, probleme legate de buget nu spune punctual și se interpretează că 

are legătură cu bugetul. 

Dl. consilier Miclea Ioan – trecerea pe cheltuieli se face la firmă nu la bugetul 

local.  Din informarea formulată de avocat rezultă că nu sunt probleme. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- da, dar sumele dacă se incasau de către 

societate se făceau venit la buget. 

Dl. consilier Sanea Daniel – dacă mai sunt și alte discuții? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – ca și administratori ai parcului industrial, 

trebuie să ințelegeți că este o problemă care se rezolvă tardiv deoarece nu mai poți să 

te îndrepți impotriva nimănui pentru că termenul de prescripție este depășit 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se votează 

cu : 

-       7 voturi pentru (dl. Miclea Ioan. dl. Molnar Sorin, dl. Lup 

Alexandru, dl.Stanea Daniel, dl. Ivan Adrian, d-na Bratu Cristina, dl. Smădu 

Octavian) 

- 5 împotrivă ( au votat împotrivă dl. Badea Costică, dl. Stînea Timotei, d-

na Sftiuc Adriana, Nițu Monica, d-na Pasere Alexandrina),  

- nicio  abţinere,   

- dl. consilier Tabacu Traian nu participă la vot. 

 

D-na secretar Tocoaie Gabriela –  având în vedere faptul că proiectul nu a 

întrunit numărul necesar de voturi fiind respins a doua oară vă aduc la cunoștință 

prevederile art.71 din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local:      

 Art.71.(1) Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi 

readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.  

(2) La a doua respingere a proiectului de hotarare, Consiliul Local va formula un 

raspuns in scris solicitantului, mentionand clar motivele care au dus la respingerea 

proiectului.Daca motivele invocate sunt fundamentate din punctul de vedere al 

legalitatii, oportunitatii, necesitatii, eficientei si eficacitatii, proiectul de hotarare nu 

mai poate fi introdus pe ordinea de zi decat dupa o perioada de 6 luni; petentul se 

poate adresa instantei de contencios administrativ, cu sesizarea prealabila si in scris a 

Consiliului Local.  

 D-na viceprimar Bratu Cristina – eu fac o propunere ca reprezentanții 

comisiei juridice care au votat impotrivă să fundamenteze acest răspuns, consiliul 

local trebuie să fundamenteze, secretarul nu poate fundamenta că nu are drept de vot. 

Dl. consilier Badea Costică – eu nu pot fundamenta decât pentru mine, nu 

pentru alți consilieri.  

Dl. consilier Miclea Ioan – trebuie fundamentat de către cei care au votat 

împotrivă, eu mă bazez pe ce spune avocatul in informare. 

 

 



 

Proiect de Hotărâre nr.24 – Cu privire la aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat  între Consiliul Judeţean Braşov şi  Oraşul Victoria  pentru proiectul 

“Modernizare drum judeţean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P, format din DJ 104A km 

0+000-45+000, DJ 105C km6+300-3+800 şi DJ 105P km 0+000-3+800. 
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 59. 

 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zii - PROBLEME  DIVERSE 
 
 
 

1. Cererea formulată de către dl. Munteanu Lucian, administrator al SC 

MUNDEN STAR SRL, cu sediul în orașul Victoria, str. Victoriei, nr.14/21, prin care 

solicită cumpărarea suprafeței de teren de 120 mp situat în spatele magazinului de la 

adresa menționată, în vederea construirii unei magazi alimentare. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – legat de această solicitare, consilierii mai 

vechi își amintesc, a mai fost această solicitare și comisia de urbanism s-a abținut iar 

proiectul nu a fost votat, pentru că este afectat drumul de acces pentru aprovizionare.  

Dl. consilier Badea Costică – au am auzit că vrea să facă terasă, trebuie 

dezmembrat acolo, trebuie scos la licitație că poate sunt și alți doritori. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – având în vedere că este adresată consiliului 

local trebuie să se formuleze răspunsul de către consiliu. 

Dl. consilier Miclea Ioan – solicităm date suplimentare, cine suportă toate 

costurile legat de modificările necesare, să se facă o analiză de către executiv în acest 

sens . 

Dl. consilier Sanea Daniel - dacă nu mai sunt alte intervenții, vă mulțumesc 

de participare și declar închisă ședința ordinară de astăzi. 
 

 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE                                                       SECRETAR, 

 STANEA DANIEL - CONSTANTIN                         TOCOAIE GABRIELA 

 
 

 


